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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.
Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, utworzonego na
podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363),
zwanej dalej „ustawà”.

2. Roczny plan finansowy Funduszu jest zbiorczym
zestawieniem planów finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy powiatowych.
§ 3. 1. Projekt rocznego planu finansowego:
1) funduszu gminnego — sporzàdza wójt (burmistrz,
prezydent miasta), a nast´pnie przekazuje go staroÊcie;
2) funduszu powiatowego — sporzàdza starosta,
a nast´pnie przekazuje go wraz z projektami planów finansowych funduszy gminnych marsza∏kowi województwa;
3) funduszu wojewódzkiego — sporzàdza marsza∏ek
województwa na podstawie danych z projektów
rocznych planów finansowych funduszy powiatowych i gminnych, a nast´pnie przekazuje go wraz
z projektami planów finansowych funduszy powiatowych i gminnych G∏ównemu Geodecie Kraju;

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „zasobie” — nale˝y przez to rozumieç paƒstwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny;
2) „Funduszu” — nale˝y przez to rozumieç Fundusz
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
3) „funduszu centralnym” — nale˝y przez to rozumieç wyodr´bnionà cz´Êç Funduszu, b´dàcà
w dyspozycji G∏ównego Geodety Kraju;
4) „funduszu wojewódzkim” — nale˝y przez to rozumieç wyodr´bnionà cz´Êç Funduszu, b´dàcà
w dyspozycji w∏aÊciwego marsza∏ka województwa;
5) „funduszu powiatowym” — nale˝y przez to rozumieç wyodr´bnionà cz´Êç Funduszu, b´dàcà
w dyspozycji w∏aÊciwego starosty;
6) „funduszu gminnym” — nale˝y przez to rozumieç
wyodr´bnionà cz´Êç Funduszu, b´dàcà w dyspozycji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w przypadku przej´cia kompetencji starosty zgodnie
z art. 6a ust. 4 ustawy.
§ 2. 1. Podstaw´ prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy.
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302).

4) funduszu centralnego — sporzàdza G∏ówny Geodeta Kraju, na podstawie danych z projektów rocznych planów finansowych funduszy: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, sà
sporzàdzane przy pomocy odpowiednio geodety
gminnego, geodety powiatowego i geodety województwa.
3. W rocznym planie finansowym wykazuje si´:
1) stan na poczàtek roku, obejmujàcy Êrodki finansowe, nale˝noÊci i zobowiàzania;
2) przychody, w tym przychody w∏asne oraz wp∏aty
z innych cz´Êci funduszu;
3) wydatki, w tym dotacje dla innych cz´Êci funduszu,
wp∏aty do innych cz´Êci funduszu, wydatki bie˝àce
(w∏asne) i wydatki inwestycyjne;
4) stan na koniec roku, obejmujàcy Êrodki finansowe,
nale˝noÊci i zobowiàzania.
4. Przekazywanie projektów planów wymienionych
w ust. 1 pkt 1—3 nast´puje w roku poprzedzajàcym rok
bud˝etowy odpowiednio:
1) dla funduszu gminnego — najpóêniej do dnia
1 czerwca;
2) dla funduszu powiatowego — najpóêniej do dnia
15 czerwca;
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3) dla funduszu wojewódzkiego — najpóêniej do dnia
15 lipca.
5. W∏aÊciwy starosta sporzàdza zestawienie zbiorcze projektów planów finansowych funduszy gminnych oraz funduszu powiatowego i przekazuje marsza∏kowi województwa w terminie, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, po stwierdzeniu poprawnoÊci pod wzgl´dem merytorycznym i rachunkowym.
6. W∏aÊciwy marsza∏ek województwa sporzàdza zestawienie zbiorcze projektów planów finansowych funduszy powiatowych i przekazuje G∏ównemu Geodecie
Kraju w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, po
sprawdzeniu poprawnoÊci pod wzgl´dem merytorycznym i rachunkowym oraz zgodnoÊci z planem strategii
rozwoju województwa.
§ 4. Wydatki, uj´te w rocznych planach finansowych funduszy gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnego, powinny byç dokonywane w granicach kwot okreÊlonych w tych planach, z uwzgl´dnieniem prawid∏owo dokonanych przeniesieƒ, zgodnie
z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy
i oszcz´dny, w ramach posiadanych Êrodków finansowych, obejmujàcych bie˝àce przychody i pozosta∏oÊci
Êrodków z okresów poprzednich.
§ 5. 1. Przychodami Funduszu sà wp∏ywy:
1) z op∏at za czynnoÊci, o których mowa w art. 40
ust. 3b ustawy;
2) ze sprzeda˝y map oraz innych materia∏ów i informacji z zasobu, w tym wydawnictw S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególnoÊci instrukcji
technicznych, atlasów i innych opracowaƒ wydawniczych;
3) ze sprzeda˝y zbiorów numerycznych (baz danych)
zasobu;
4) z tytu∏u umów, w tym zwiàzanych z realizacjà zezwoleƒ, o których mowa w art. 18 ustawy;
5) z us∏ug zwiàzanych z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materia∏ów zasobu,
w tym informacji z ewidencji gruntów i budynków;
6) z oprocentowania rachunku bankowego (odsetki
bankowe).
2. Przychodami Funduszu mogà byç równie˝:
1) przychody z us∏ug wykonywanych przy u˝yciu
sprz´tu informatycznego, poligraficznego lub innego, zakupionego ze Êrodków finansowych Funduszu;
2) przychody ze sprzeda˝y zb´dnego wyposa˝enia
specjalistycznego, zakupionego ze Êrodków Funduszu lub podarowanego dla prowadzenia zasobu;
3) kary umowne, wynikajàce z realizacji zamówieƒ publicznych, finansowanych z Funduszu;
4) darowizny pieni´˝ne.
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3. Przychodami funduszu centralnego sà równie˝
wp∏aty z funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy.
4. Przychodami funduszy wojewódzkich sà równie˝
wp∏aty z funduszy powiatowych i gminnych, o których
mowa w art. 41 ust. 3 ustawy.
5. Przychodami funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych mogà byç równie˝ dotacje ze Êrodków funduszu centralnego lub w∏aÊciwego funduszu
wojewódzkiego.
6. Podstaw´ obliczenia wp∏at, o których mowa
w ust. 3 i 4, stanowià wy∏àcznie przychody wymienione w ust. 1.
§ 6. Ârodki Funduszu sà przeznaczane na finansowanie zadaƒ zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w szczególnoÊci na:
1) us∏ugi zwiàzane z gromadzeniem, utrzymywaniem
w gotowoÊci u˝ytkowej, aktualizacjà, uzupe∏nianiem, udost´pnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a tak˝e wy∏àczaniem materia∏ów z zasobu;
2) modernizacj´ i adaptacj´ lokali przeznaczonych do
prowadzenia zasobu;
3) wyposa˝enie i utrzymanie w nale˝ytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
4) informatyzacj´ zasobu;
5) zak∏adanie, aktualizacj´ i modernizacj´ krajowego
systemu informacji o terenie, map topograficznych
i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru), a tak˝e dzia∏alnoÊç wydawniczà S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej;
6) kontrol´ opracowaƒ przyjmowanych do zasobu,
sposobu prowadzenia, gromadzenia i udost´pniania zasobu, a tak˝e gospodarowania Êrodkami Funduszu;
7) wykonywanie ekspertyz dotyczàcych oceny gospodarowania Funduszem i opracowaƒ dotyczàcych
stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
8) opracowywanie, drukowanie i dystrybucj´ standardów i instrukcji technicznych, a tak˝e materia∏ów
informacyjnych dotyczàcych zasobu oraz promocj´ zasobu;
9) zakup urzàdzeƒ, oprzyrzàdowania, sprz´tu informatycznego, oprogramowania oraz sprz´tu poligraficznego, niezb´dnych do realizowania zadaƒ wymienionych w pkt 1—8;
10) szkolenia pracowników S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w zwiàzku z prowadzeniem zasobu w zakresie aktualizacji i utrzymywania
tego zasobu;
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11) prowizje i op∏aty bankowe, zwiàzane z obs∏ugà Funduszu.

zbiorcze zestawienie, a tak˝e informacje dotyczàce funduszy wojewódzkich, zawierajàce dane o:

§ 7. Ârodki uzyskiwane za poÊrednictwem jednostek organizacyjnych, prowadzàcych odr´bnà gospodark´ finansowà, sà przekazywane na rachunek bankowy w∏aÊciwego funduszu najpóêniej do dwudziestego
dnia miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu miesiàca
obrachunkowego.

1) wysokoÊci przychodów funduszy wojewódzkich,
uzyskanych w zakoƒczonym kwartale, stanowiàcej
podstaw´ obliczenia wp∏at, o których mowa w § 5
ust. 3;
2) wysokoÊci nale˝nych wp∏at, o których mowa w § 5
ust. 3.

§ 8. 1. Starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta)
przekazuje marsza∏kowi województwa w terminie
20 dni od zakoƒczenia kwarta∏u informacje zawierajàce
dane o:

3. Dane zawarte w informacjach, o których mowa
w ust. 1 i 2, potwierdza si´ dowodami ksi´gowymi
zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

1) wysokoÊci przychodów funduszy powiatowych
i gminnych, uzyskanych w zakoƒczonym kwartale,
stanowiàcej podstaw´ obliczenia wp∏at, o których
mowa w § 5 ust. 3 i 4;

§ 9. Sprawozdania finansowe Funduszu sporzàdza
si´ w oparciu o sprawozdania finansowe funduszy
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i funduszu
centralnego zgodnie z zasadami i terminami sporzàdzania sprawozdawczoÊci bud˝etowej.

2) wysokoÊci nale˝nych wp∏at, o których mowa w § 5
ust. 3 i 4.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

2. Marsza∏ek województwa przekazuje G∏ównemu
Geodecie Kraju, w terminie 30 dni od zakoƒczenia
kwarta∏u, informacje, o których mowa w ust. 1, oraz ich

Minister Infrastruktury: M. Pol

1760
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 26 listopada 2002 r.
w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) „szef komórki organizacyjnej” — szefa oddzia∏u,
szefa wydzia∏u, szefa samodzielnej komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu;
2) „dni wolne od s∏u˝by” — soboty, niedziele i Êwi´ta.
§ 2. 1. W jednostce organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu wprowadza si´ rozk∏ad czasu s∏u˝by:
1) zmianowy — na stanowiskach s∏u˝by operacyjnej,
dy˝urnej i ochronnej;
2) podstawowy — na pozosta∏ych stanowiskach s∏u˝bowych.
———————
1) Minister

Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2. Rozk∏ad czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1,
wprowadza szef komórki organizacyjnej za zgodà Szefa Biura Ochrony Rzàdu.
§ 3. 1. Funkcjonariusz w zmianowym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by pe∏ni s∏u˝b´ na zmiany trwajàce po 12 godzin.
2. W uzasadnionych przypadkach szef komórki organizacyjnej mo˝e przed∏u˝yç czas s∏u˝by do 24 godzin
na dob´ lub wprowadziç pe∏nienie s∏u˝by na zmiany
trwajàce po 24 godziny na dob´.
3. Czas wolny udzielany w zmianowym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1, wynosi 24 godziny. Czas wolny udzielany w zmianowym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 2, wynosi 48 godzin.
4. Czas s∏u˝by funkcjonariusza, do którego nale˝y
kierowanie pojazdem samochodowym, wynosi do
12 godzin na dob´. Czas wolny za s∏u˝b´ wynosi 24 godziny, a za s∏u˝b´ pe∏nionà w porze nocnej 48 godzin.
§ 4. 1. W podstawowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ przez 8 godzin od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 815—1615.

